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Р Е Ц Е Н З И Я 
 

от проф. д-р арх. Валери Иванов 
катедра „Градоустройство”, Архитектурен факултет, УАСГ 

 
на материалите, представени за участие в конкурс за заемане  

на академичната длъжност „доцент” по професионално направление  
5.7. Архитектура, строителство и геодезия 

 
В конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент”, обявен 

в Държавен вестник бр. 91/02.11.2021 г. и в интернет страницата на УАСГ за 
нуждите на катедра „История и теория на архитектурата” към Архитектурен 
факултет, като кандидат участва гл. ас. д-р арх. Емил Йорданов от същата 
катедра. 

Настоящата рецензия е изготвена въз основа на Заповед №  
14/19.01.2022 г. на Ректора на УАСГ за назначаване на Научно жури и 
решение на първото заседание на Научното жури проведено на 14.02.2022 
г. 

Главен асистент д-р арх. Емил Йорданов завършва висшето си 
образование по архитектура с много добър успех в катедра „История и 
теория на архитектурата” на Архитектурния факултет на ВИАС 
(понастоящем УАСГ) през 1989 година. През 2018 г. след успешна защита 
на дисертационен труд на тема „Развитие на жизнена среда с 
исторически ресурс” придобива образователна и научна степен „доктор”. 

В периода 1991-1994 г. арх. Емил Йорданов работи в НИПК като 
последователно е проектант и отговорен проектант на археологически 
резерват „Дръстър“, гр. Силистра, проектант в ателиета „Градоустройство“ 
и „Археологически паметници“. 

От 1994 г. арх. Емил Йорданов е преподавател – последователно 
асистент и главен асистент в катедра „История и теория на архитектурата” 
в Архитектурния факултет на УАСГ. 

За участие в настоящия конкурс гл. ас. д-р арх. Емил Йорданов 
представя следните материали: 

- монография – 1 бр.; 
- публикации – 36 бр. 
Публикациите могат да бъдат класифицирани както следва: 
• По вид: 
- статии/експертизи-по конкретна професионална проблематика 

– 5 бр.; 
- доклади – 8 бр.; 
- популярни публикации в професионалната област – 23 бр. 
• По значимост: 
- статии в издания с импакт фактор – 4 бр.; 
- пленарни доклади – 8 бр. 
• По място на публикуване: 
- статии в чуждестранни издания – 3 бр.; 
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- доклади в трудове на международни научни конференции в 
чужбина – 3 бр.;  

- статии в национални списания – 6 бр.; 
- доклади в трудове на международни научни конференции в 

България – 2 бр.; 
- доклади в трудове на национални научни конференции, сесии и 

семинари – 3 бр.  
• По езика на който са написани: 
- на английски език – 7 бр.; 
- на български език - 32 бр. 
• По брой на съавторите: 
- самостоятелни – 36 бр. 
Кандидатът е представил справка за отражение на научните 

публикации /известни цитирания/, както следва: 
- цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна 
информация или в монографии и колективни томове – 1 бр.; 

- цитирания в монографии и колективни томове с научно 
рецензиране – 1 бр.; 

- цитирания или рецензии в нерефирирани списания с научно 
рецензиране – 4 бр.; 

- рецензии за реализирани авторски продукти в специализирани 
издания в областта на архитектурата и дизайна – 4 бр. 

Учебно-педагогическата, научно-изследователската дейности и 
творческо-проектантските реализации и изготвени устройствени 
планови документи на арх. Емил Йорданов се характеризират с тематична 
разностранност и многопрофилност, с теоретична задълбоченост, с 
висока професионална компетентност с акцент върху социализацията на 
културното наследство, с иновативност, модерност и креативност. Те 
включват интереси, достижения и изяви в различни аспекти: 

• Значими преподавателски практики, характеризиращи се с 
атрактивно и модерно организирани и провеждани лекционни курсове, 
проектантски и семинарни упражнения, учебни практики и стажове, 
ръководства на дипломанти и специализанти.  

Арх. Е. Йорданов е водещ преподавател на дисциплината „Основи 
на архитектурното проектиране“ – лекции и упражнения – І и ІІ курс, както 
и на три дисциплини в магистърската програма по „Опазване на 
културното наследство“ към центъра за върхови постижения /ЦВП/ - УАСГ; 
методически отговорник на дисциплините „Сгради в исторически контекст“ 
и „Опазване на исторически селища и райони“ в специализирания 
магистърски курс по „Опазване на архитектурното наследство“ – V и VІ 
курс и пр. – всички в Архитектурния факултет и в ЦВП-УАСГ. 

• Задълбочено аргументирани актуални и съвременно изложени 
научни изследвания в областта на социализацията и експонирането на 
античното селище Нове, елементите на историческото наследство в 
различни български региони, архитектурното наследство на  Мимар 
Синан, устройствените проблеми на София в контекста на древните 
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традиции и пр. За проучванията на творчеството на  Мимар Синан, арх. Е. 
Йорданов е отличен с плакет на камарата на архитектите в Турция. 

• Иновативни и оригинални проучвания в рамките на научно-
изследователски и внедрителски проекти и договори свързани с 
трансбалканските и европейските /Югоизточна Европа/ културни 
коридори, новите технологии в образованието в областта на културното 
наследство, интегрираното развитие на културен и екотуризъм в защитени 
територии. 

• Значими и интересни творчески разработки /инвестиционни 
проекти, общи и подробни устройствени планове/ свързани предимно с 
опазването с културното наследство. 

Посочените по-горе публикации представят основните научно-
теоретични и научно-приложни приноси на арх. Е. Йорданов, които могат 
да бъдат синтезирани в няколко основни направления: 

•  Българско културно-историческо наследство: 
- социализация на най-големия разкрит по българските земи 

римски военен лагер, развил се в средновековен град Нове и 
експониране на неговите настилки като убедителен пример на 
античните строителни технологии; 

- приложение на старинни регионални строителни подходи в 
съвременното строителство с оглед запазване на местните 
архитектурни традиции и възможностите за модерната им 
интерпретация. 

•  Идеологии и културно наследство: 
- великолепното архитектурно творчество на Мимар Синан – 

отражение на тогавашните обществени отношения; 
- класическите архитектурни стилове – еманация на доминиращите 

социални идеологии. 
•  Съвременни практики за опазване на културно наследство: 
- регионално приложение в съответствие с местните архитектурни 

традиции; 
- използване при обучението на млади специалисти по 

консервация на културното наследство. 
•  Устройствена структура на София: 
- съвременното устройствено планиране в контекста на 

историческия еволюционен модел в развитието на града; 
- древнобългарските градоустройствени практики в устройствената 

структура на столицата. 
Основен по своите научни, научно-приложни, образователни и 

информационни приноси от представените материали, е 
монографичният труд на гл. ас. д-р арх. Емил Йорданов „Възникване и 
развитие на строителната култура  и професията на архитекта”. Главните 
резултати от него могат да бъдат обобщени в няколко аспекта: 

 ● изследване на възникването и развитието на „строителната 
култура“ като иманентно свързана с историческата еволюция на 
обществото. В този контекст е обоснована културно-историческата 
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значимост на архитектурно-строителните професии като елемент на 
европейското културно развитие; 

● обосноваване на взаимовръзката „човешка еволюция – 
цивилизационно развитие – историческа периодизация – доминиращи 
социални идеологии – архитектурни стилове – строителна култура. 
Изследване на нейните проявления в различните исторически епохи; 

● извеждане, формулиране и визуализиране на обобщени познания 
за историческото цивилизационно развитие и съответстващата еволюция 
на архитектурно-строителните и естетическите принципи и подходи; 

● методически аргументирано и иновативно /като съдържание и 
форма/ адаптиране на постигнатите резултати за потребностите на 
архитектурното образование по разглежданата проблематика. 

В представените материали гл. ас. д-р арх. Емил Йорданов 
демонстрира убедително владеене на професионалната материя в 
областта на социализацията и експонирането на културното наследство, 
на взаимообусловеността „социална еволюция – архитектурно 
творчество“. 

Теоретическите достижения кандидатът умело, аргументирано и 
последователно прилага в творческо-проектантската и преподавателската 
си дейности. Това  утвърждава убеждението, че формулираните научни, 
научно-приложни, образователни и творчески приноси са безспорно 
негово дело. 

Към така анализираните научно-теоретични, научно-приложни и 
образователни достижения на гл. ас. д-р арх. Емил Йорданов могат да 
бъдат формулирани и следните препоръки: 

●  В представения монографичен труд авторът по категоричен начин 
и с професионална вещина разгръща своя комплексен изследователски 
потенциал. Определено значими проблеми той очертава убедително, но 
поради стремежа за всеобхватност, в известна степен - ескизно. Според 
мен те следва да са обект на последващи все така задълбочени 
проучвания и изведени до висотата на обосновани теоретични обобщения 
и педагогически постановки. Такива например са: 

- социалните отношения и архитектурните подходи в периода на 
най-новото време характеризиращо се с многопластовост, 
сложност, противоречивост, но и формиращо и теоретичен, и 
практически мост към бъдещето; 

- градоустройственото развитие като едно от най-значимите 
въплъщения на доминиращите социални идеологии. 

• Целесъобразно е по-ясно и отчетливо открояване на собствените 
аналитични разсъждения и обосновани обобщения и предложения от 
използваните тези на други автори, както и от известна /както упоменава и 
авторът/ историческа фактология. 

Трудът генерира идеи за формулиране на някои факултетни 
теоретични постановки. В приложения тематичен, фразеологичен и 
тълковен речник са формулирани понятия, които се използват в трудове и 
на други преподаватели. Това вероятно налага необходимостта от 
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формулиране на единна обща факултетна позиция за тези понятия, с 
което ще се подпомогнат личните интерпретации, усилия и търсения. 

В резултат на дългогодишните си контакти с гл. ас. д-р арх. Емил 
Йорданов мога да обобщя следните лични впечатления: кандидатът е 
отговорен, амбициозен, интелигентен, успешно професионално 
реализиран, силно взискателен към себе си и околните специалист и 
заедно с това етичен, диалогичен и скромен в творческата си дейност и 
лични отношения колега с доказан изследователски, творчески и 
педагогически опит.  

Преподавателската, научно-изследователската и творческо-
проектантската дейности на гл. ас. д-р арх. Емил Йорданов в качествено и 
количествено отношение изпълняват изискванията на ЗРАСРБ, Правилника 
за приложението му, както и на съответния Правилник на УАСГ. 
Удовлетворени са минималните национални изисквания към научната, 
преподавателската и художествено-творческа дейност на кандидата. 

 
Въз основа на изложените разсъждения, анализи, изводи и оценки с 

убеденост предлагам гл. ас. д-р арх. Емил Йорданов да бъде избран на 
академичната длъжност „доцент”  в професионално направление 5.7. 
„Архитектура, строителство и геодезия“, за нуждите на катедра „История и 
теория на архитектурата”, Архитектурен факултет, УАСГ, София. 

 
 
 

 
07 март 2022 г.                                       ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ:   

                                                               /проф. д-р арх. Валери Иванов/ 


